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Herbatka na wątrobę APTEO, 20 sasz.
 

Cena: 8,19 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Herbatka na wątrobę to środek spożywczy ogólnego spożycia którego składniki wspomagają pracę wątroby ( mniszek lekarski,
karczoch, pieprz), wspomagają proces trawienia (kolendra, fiołek trójbarwny, mięta, karczoch) i maja korzystny wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie układu pokarmowego (karczoch, kolendra, mięta, mniszek lekarski).

Składniki:
Wysuszone i rozdrobnione: liść mięty (Mentha piperita L.) 25%; owoc kolendry (Coriandrum sativum L.) 24%; ziele fiołka trójbarwnego
(Viola tricolor L.) 20%; owoc pieprzu (Piper nigrum L.) 10%; korzeń mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) 10%; ziele trawy
cytrynowej (Cymbopogon citratus Stapf) 6%; ziele karczocha (Cynara scolymus L.) 5%. 

Składnik  1 saszetka

liść mięty (Mentha piperita L.) 0,45 g
owoc kolendry (Coriandrum sativum L.) 0,43 g
ziele fiołka trójbarwnego (Viola tricolor L.) 0,36 g
owoc pieprzu (Piper nigrum L.) 0,18 g
korzeń mniszka lekarskiego (Taraxacum
officinale)

0,18 g

ziele trawy cytrynowej (Cymbopogon citratus
Stapf)

 0,10 g

ziele karczocha (Cynara scolymus L.) 5%. 0,09 g

Nie stosować u dzieci poniżej 4 lat.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
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Zachować ostrożność przy stosowaniu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ze względu na obecność owoców kopru włoskiego, kminku i kolendry nie stosować w przypadku uczulenia na anetol lub rośliny z
rodziny baldaszkowatych (Umbelliferae), np. anyż, kminek, seler, kolendrę, koper.

Stosowania ziela mięty nie zaleca się osobom cierpiącym na refluks żołądkowo-przełykowy, kamienie żółciowe, a także wrażliwym na
mentol.

Opakowanie zawiera: 1,8 g x 20 saszetek (zapakowane w dodatkową papierową torebkę), masa netto 36g
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